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การเปล่ียนผา่นจาก 
HIVQUAL สู่การรบัรอง
คณุภาพเฉพาะรายโรค

นพ. สุเมธ องคว์รรณดี
ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ



ที่มาของการเปลีย่นผ่าน

• ตวัชีว้ดั HIVQUAL ดทูีผู่ต้ดิเชือ้เอชไอวทีีม่าตดิตามในหน่วยบรกิารตัง้แต่ 2 
ครัง้ขึน้ไป

• ตวัชีว้ดั HIVQUAL ตดัผูเ้สยีชวีติออกไป

• ตวัชีว้ดั HIVUQAL ไมไ่ดร้วมหญงิตัง้ครรภต์ดิเชือ้

• หน่วยบรกิารท างานไดด้มีากในคนไขท้ีม่ารบัการดแูลรกัษาในคลนิิก

• แต่...งานการป้องกนั ดแูลรกัษาผูป้ว่ย ผูท้ีม่คีวามเสีย่งทัง้ชุมชน หรอืทัง้
โรงพยาบาลยงัไมค่รอบคลุม
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สภาพปัญหาที่พบ 2556-2557
• ตวัช้ีวดัของหน่วย ARV ไม่ใช่ตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนภาพของ โรงพยาบาล เช่น 

– ไม่รวมคนไข้นอกคลินิก 

– ไม่รวมคนไข้ VCT ทกุจดุบริการ

• คนไข้ท่ีขาดนัด ไม่รวมอยู่ในตวัช้ีวดั ไม่ได้น ามาวิเคราะห ์พฒันาคณุภาพ

• คนท่ีเสียชีวิต ไม่ได้น ามาวิเคราะห ์พฒันาคณุภาพ

• หญิงตัง้ครรภท่ี์คลอดบุตรแล้ว มกัเลิกกินยาต้านต่อเน่ือง หายไป ไม่ได้มีตวัช้ีวดัของหน่วย ARV

• มีแต่ตวัช้ีวดัด้านการรกัษา ไมมี่ตวัช้ีวดัด้านการป้องกนั
• ไม่รวมคนไข้ท่ียงั HIV negative

• ฝ่ายส่งเสริมมุ่งเป้าตวัช้ีวดัป้องกนั แค่จ านวนถงุยางท่ีแจกจ่าย การใช้ถงุยาง

• งานเชิงรกุของโรงพยาบาล มุ่งเน้น Education แต่การตรวจเลือดเพ่ือทราบสถานะน้อยมาก

• พบผูป่้วยโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธเ์พ่ิมขึน้ แต่ได้รบัการตรวจเอชไอวีน้อยมาก ต า่กว่า 25% 

• ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีแล้ว ยงัคงป่วยเป็น STI  แต่อาจจะไม่ได้มารกัษาท่ีหน่วย ARV  ไปแผนกอ่ืน 

• ไม่ได้มีการวิเคราะหผ์ลลพัธ ์(outcome) เมื่อมีรายงาน NAP ออกมา หลายหน่วยบริการไม่เข้าใจว่า
ท าไมตวัช้ีวดัถึงต า่ หรือคิดว่าไม่ได้เป็นเกิดจากการท างานของ ARV clinic แต่เป็นงานของฝ่ายอ่ืนใน
โรงพยาบาล



แนวคิดก่อนการกา้วสู่ DSC-HIV and STI

• ตอ้งดแูลคนไขทุ้กคนทีก่า้วเทา้เขา้มาสูห่น่วยบรกิาร ไมว่า่จะเป็นแผนกใดกต็าม

• ตอ้งดแูลผูท้ีม่คีวามเสีย่งทุกคน แมว้า่จะยงัไมต่ดิเชือ้เอชไอวี

– ตอ้งทราบสถานการณ์ตดิเชือ้ของตนเอง และตรวจเลอืดคดักรองสม ่าเสมอ

– ตอ้งไดร้บัการรกัษาทนัที

– ควรจะ Stay negative

• งานป้องกนั ตอ้งมตีวัชีว้ดัทีว่ดัได ้แสดงถงึคุณภาพการป้องกนัมากกวา่ปจัจุบนั
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การพัฒนาคุณภาพงานเอชไอวี/เอดส์

HIVQUAL-T indicators
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I: เน้นท่ี
ระบบ

เป็นหลกั 

II: เน้นท่ี
ผลลพัธ์

III: เน้นผูป่้วย
เป็นศนูยก์ลาง

IV: HIV care 
continuum

V: Treatment 
and prevention 

for all

-QI all HIV, TB, STI
-Patient engagement

Improvement of HIV 
treatment cascade



เป้าหมาย

6

• เน้นการสร้างความเข้าใจ และหาแนวทางและทศิทางในการท างานร่วมกัน เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานด้านเอชไอวี/เอดส์ และโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ให้มปีระสทิธิภาพ

Prevention Prevention  STI STI  VCT VCT  CARE CARE  PwPPwPPrevention Prevention  STI STI  VCT VCT  CARE CARE  PwPPwP

•เพื่อให้ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีเข้าถงึบริการได้ทกุที่ (Accessibility) 
•บริการดีทกุครัง้ (Quality)

•เท่าเทียมเป็นธรรมทกุคน (Equity)



วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน DSC

• รับรองอย่างเป็นทางการ ส าหรับกลุ่มโรคที่มีความส าคัญสถานพยาบาล 
ที่มีการวางระบบที่ดี 

• เนน้ดูที่กระบวนการจัดการ การวเิคราะห์ ท่านได้พัฒนามาอย่างไร จึงได้
ผลลัพธ์ที่ดี

• มุ่งเน้นระบบที่มีการ monitor Outcome อย่างสม่ าเสมอ 

มิติชุมชน ไปให้ลึกขึ้น เชื่อมโยง
ต่อเนื่อง 



หัวใจของการรับรองคณุภาพเฉพาะโรค 
• สามารถน าเสนอจุดร่วมของการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพที่มี

รูปแบบที่โดดเด่นของคนท างานทัง้ทมีได้ (Provider’s 
commitment to quality excellence) 
– มีความมุง่มัน่ในการท างาน 
– มีเจตจ านงเดียวกนั ท่ีจะท างานนีใ้ห้พฒันาขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

• มีกระบวนการจัดการ การวิเคราะห์ ที่ได้ผ่านการพัฒนามาแล้ว 
ซึง่ควรถ่ายทอดรูปแบบการพฒันานีว้า่ท าอยา่งไร จงึได้ผลลพัธ์ท่ีดี เพื่อ
น าไปเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนตอ่ไป 

• ต้องมีการตดิตาม monitor Outcome อย่างสม ่าเสมอ



เชงิรกุ

การดแูล รกัษาการป้องกนั

เชงิรบั

ขบัเคลือ่นดว้ยรปูแบบของการพัฒนาคณุภาพ

คณุภาพการดแูลรกัษา
HA

คณุภาพชวีติ

ระบบ
ป้องกนั

ควบคมุโรค
ในชุมชน

ระบบคดั
กรอง 
STI/PICT

ระบบดแูล
รักษา

ระบบหอ้งปฎบิตักิาร

ระบบเวชระเบยีน

ระบบสารสนเทศ

ระบบใหก้าร
ปรกึษา

PCU

ระบบเฝ้าระวงัโรค

คลนิกิ 
เฉพาะ

รพ.สต.

HPH, PCA



• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• ส านักโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ (สอวพ.)
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• ส านักบริหารการสาธารณสุข
• สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) (สรพ.)
• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.)
• ศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

 การลงนามใน MOU เพื่อขับเคลื่อนการท างานพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการ การป้องกัน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบคุณภาพบริการ
การป้องกนั ดแูลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือ



ลงนามบันทกึความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนระบบคุณภาพบริการ การป้องกัน การดูแล รักษา
ผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการขอรับรองเฉพาะโรค (DSC: Disease Specific Certification)
ระหว่างกรมควบคุมโรค และ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง



DSC Phase I: 12 sites 
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อบุลราชธานี

2. โรงพยาบาลชยัภมิู จ. ชยัภมิู

3. โรงพยาบาลโพธาราม จ. ราชบุรี

4. โรงพยาบาลมหาราช  จ. นครศรีธรรมราช

5. โรงพยาบาลทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

6. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์ จ. เชียงราย

7. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเชียงของ จ.เชียงราย

8. โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

9. โรงพยาบาลขขุนัธ์ จ. ศรีสะเกษ

10. โรงพยาบาลเขาสมิง จ. ตราด

11. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทยจ. พิษณุโลก

12. โรงพยาบาลค่ายสรุนารี จ. นครราชสีมา

เร่ิมลงเย่ียมส ารวจ ธนัวาคม 2558-มีนาคม 2559
ส้ินสดุ Phase แรก ส้ินสิงหาคม 2559 



การบริหารจัดการ/
การสนับสนุน

โครงสร้างบริการ/
รูปแบบบริการ

คุณภาพบริการ
• HIV
• VCT
• STI

• Leader : ทิศทาง/นโยบาย
• ระบบสนับสนุน : Lab  IT
•  ทรัพยากรบุคคล/KM

• โครงเสร้างของแต่ละงาน
• ความเชื่อมโยง : Core, Near 

Core

แนวทางการเยี่ยมพื้นทีเ่พื่อการเข้าสู่ DSC



ประเด็นเข้า
สู่ DSC

สถานการณ์

บริบท

จดุแข็ง/
จดุอ่อน



บริบทโรงพยาบาลทีส่นับสนุนการด าเนินงานพฒันาคุณภาพ
HIV/STI

ผู้ให้บริการ

• ARV clinic

• OPD

• IPD

ผู้ รับบริการ

• ตา่งด้าว
• HIV

• ARV

• STI
• กลุม่เสี่ยง

ชมุชน

• NGO?
• กลุม่ผู้ติดเชือ้

±  -

• งาน LAB

• งานเวชปฎิบตัิชมุชน
• งานเภสชักรรม
• งานเวชระเบียน/IT
• ทีมคณุภาพ



Reach/Recruit/Testing Treat Retain/Suppress Care
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1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจเลือดหาการติดเชือ้เอช

ไอวี

2.ร้อยละของผู้ได้รับการวินิจฉัย
ว่าติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ในปีที่
ประเมิน ได้รับการส่งต่อเข้าสู่

ระบบการรักษา

3.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวี/
เอดส์เข้าถึงยาต้านไวรัสอย่าง

เหมาะสม 

4.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่  ได้รับยาต้าน
ไวรัสและยังคงอยู่ในระบบการ

รักษา 

5.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่  และไม่ได้รับยา
ต้านไวรัสและยังคงอยู่ในระบบการ

รักษา

6.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่กินยาต้านไวรัสอย่างน้อย 

12 เดือน มี VL <50 
copies/ml 

1.ร้อยละของคู่ผู้ติดเชือ้เอชไอวี/
เอดส์ที่ยังไม่ทราบผลเลือดหรือผล
เลือดเป็นลบในปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี

2. ร้อยละผู้ป่วยวัณโรคที่มีผล
เลือดเอชไอวีบวกได้รับการรักษา
ด้วย ART ภายใน 8 สัปดาห์ 

3.ร้อยละผู้ป่วยที่มีระดับ CD4 
ต ่ากว่า 500 copies/ml ได้รับ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส 

4.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีที่กินยาต้านไวรัส ได้รับการ
ตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี

5.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอชไอ
วีรายใหม่ ที่เสียชีวิตหลังเร่ิมกินยา

ต้านไวรัสในช่วง 12 เดือน 

6. ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีทัง้หมด ที่เสียชีวิตในปีที่รายงาน 

7.ร้อยละของผู้ป่วย/ ผู้ติดเชือ้เอช
ไอวีรายใหม่ที่มี VL <50 

copies/ml หลังจากกินยาต้าน
ไวรัสมาแล้ว 12 เดือน

8.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวีที่มี
พฤติกรรมเส่ียงได้รับการคัดกรอง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้

9.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวีหญิง
ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

10.ร้อยละของการได้รับวัคซีนตาม
เกณฑ์ในเด็กติดเชือ้เอชไอวี 

11.ร้อยละของการคัดกรองการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ อนามัย
เจริญพันธ์ุ ในเด็กติดเชือ้ เอชไอวี

12.ร้อยละของผู้ติดเชือ้เอชไอวี
ได้รับการคัดกรองอาการวัณโรคตาม
เกณฑ์ ครัง้สุดท้ายที่มารับบริการ 

เน้นกลุ่มท่ีควรได้รับการตรวจเลือด เช่น ผู้ ป่วย 
STI, TB, คู่ของผู้ มีเชือ้เอชไอวี
, MSM, SW



HIV CARE CONTINUUM หรือ 
HIV treatment cascade บอกเราถึงจุดที่

ประเทศไทย หรือ หน่วยบริการของเรา ต้องการการพฒันาคุณภาพ

191920

211546

258183

320155

379049

426274

VL suppressed

VL tested

Retained

Prescribed ARV

CD4<500

HIV Register

คน
ทีม่า: รายงานผลการด าเนินงานดา้นการดแูลรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี(NAP) พ.ศ. 2557,

 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)
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ขอบคณุ


